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Vážení spoluobčané,
ve druhém prázdninovém úvodníku vás v krátkosti seznámím s aktualitami, týkajícími se naší činnosti v rámci získávání dotačních prostředků.
V prvním případě jsme byli úspěšní při podání žádosti
o dotaci na realizaci „Protipovodňových opatření ve Svobodě nad Úpou“. Zde nám bylo doručeno Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na vyhotovení nového digitálního
povodňového plánu obce, dále pak na samotná protipovodňová opatření, spočívající v instalaci hladinoměrů
a srážkoměrů na potocích Rýchorského a Černohorského hřebene. Informace získané z těchto čidel budou pomocí speciálního programu vyhodnocovány a následně
v případě nebezpečí poskytovány formou SMS dále občanům města. K předávání těchto informací bude sloužit
již zaběhlý systém Mobisys, kterým již nyní komunikujeme s těmi z vás, kteří si jej nainstalovali do svých telefonů.
Návod na instalaci a obsluhu aplikace najdete dále v
novinách. Pokud tedy budete chtít mít informace o chodu
města a případných povodňových rizikách včas k dispozici, je nejvyšší čas začít nový informační systém využívat.

Ve druhém případě, kdy si můžeme připsat úspěch v oblasti získávání dotací, je kladné stanovisko Státního fondu
životního prostředí k naší žádosti o dotaci na pořízení
komunální techniky určené pro manipulaci a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (ve zkratce
BRKO). Dotace je určena na nákup kloubového nakladače s příslušenstvím + traktorového kontejnerového návěsu se čtyřmi kontejnery. Tato technika bude od příštího
roku využívána k odvozu likvidované zeleně z pozemků
města, dále budou kontejnery umísťovány na vybraných
místech tak, aby sloužily občanům, kteří mají již zaplněny hnědé popelnice a disponují nadbytečnou biomasou.
Město tak zajistí doplnění služeb, které pro ně smluvně
již druhým rokem zajišťuje firma Transport periodickým
svozem hnědých popelnic.
Přeji vám všem příjemné prožití druhé poloviny prázdnin
Ing. Jiří Špetla
starosta města

zprávy z města a z radnice
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea dámy Věra Stodůlková, Jana Janečková, Jiřina Pätzoldová, Květoslava
Stránská, Terezia Dubská, Marie Ježková a pánové Jaroslav Mačí, Štefan Majzel, Ladislav Erben, Jan Géc, Jiří Turek, Zdeněk Balcar, Adolf Bednařík a Oldřich Hrušovský.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Dotační programy
Na elektronické úřední desce jsou k dispozici schválené
dotační programy pro poskytování finančních příspěvků
v roce 2017. Dotační programy jsou schváleny do čtyř
oblastí s následujícími alokacemi:
1) Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže
do 18-ti let - částka k rozdělení 100.000 Kč
2) Dotační program na sportovní aktivity dospělých částka k rozdělení 20.000 Kč
3) Dotační program na kulturní aktivity - částka k rozdělení 30.000 Kč
4) Dotační program na sociální aktivity - částka k rozdělení 15.000 Kč
Příjem žádostí je do pondělí 7. 8. 2017 do 17,00 hodin!!!
 Žadatel, resp. subjekt si může vybrat jeden z dotačních programů a podat příslušnou žádost.
 Každý žadatel, resp. subjekt může v rámci každého
dotačního programu podat pouze jednu žádost.
 V každém dotačním programu je uvedena maximální možná výše dotace v jednotlivém případě a žadatel
nesmí požádat o částku vyšší, než je uvedeno v každém z dotačních programů v článku III. odstavci 2 !!!!
 Případné další informace podá tajemnice MěÚ (tel.
731 479 260) nebo starosta (tel. 734 609 762).

Podávání podnětů pro změny
Územního plánu města
V září 2016 Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení
nového Územního plánu města Svobody nad Úpou

(dále jen „ÚP“). Pracovní tým, který spolupracuje se
zpracovatelem na novém ÚP, na první schůzce rozhodl, že do 31.8.2017 bude město přijímat podněty k pořízení nového ÚP. Na webu města pod sekcí Městský
úřad – Územní plán je k dispozici formulář tiskopisu pro
podání podnětu. Bude zde také zveřejňovat aktuální
informace kolem pořízení nového Územního plánu –
odkaz na webové stránky http://www.musvoboda.cz/
uzemniplan
Pokud budete potřebovat další informace či pomoc, zastavte se na radnici u tajemnice MěÚ v kanceláři ve 2.
patře – email: iva.balcarova@musvoboda.cz , telefon
499 871 197, mobil 731 479 260.

Ohlédnutí za MČR
ve smíšeném slowpitchi 2017
Ve svátečních dnech 05. – 06. 07. 2017 proběhlo na
čtyřech hřištích v našem údolí Mistrovství České republiky ve smíšeném slowpitchi. Hlavním pořadatelem byl
Sparks Mladé Buky, z. s. SB Svoboda, z. s. spolupořádal toto mistrovství na hřišti ve Svobodě nad Úpou
teprve podruhé. Turnaj byl veskrze povedený a proběhl
bez velkých zaváhání. K vidění byly napínavé zápasy a
povedené zákroky, když na tento tradiční turnaj si zvykli
jezdit mnozí reprezentanti v softbalu a hráči a hráčky
extraligových týmů.
Chtěl bych touto cestou za SB Svoboda, z. s. poděkovat
městu Svoboda nad Úpou za podporu klubové činnosti a výstavbu areálu, který letos „dorostl“ do krásy a
chválu na něj bylo možno slyšet od mnoha účastníků a
diváků.
Dále bych rád výslovně poděkoval panu Karlu Stránskému za perfektní přípravu hřiště a spolupráci, bez které
bychom se neobešli. Za pomoc též děkuji panu Jiřímu
Pilnému. Spolupráci mezi kluby, jakou máme v našem
městě, by nám leckde mohli závidět.
Ještě jednou děkuji všem!
Za SB Svoboda, z. s.
Vojtěch Jiránek

Záměr města č. 9/2017
Níže je uveden Záměr města č. 9/2017 - zveřejnění prodeje parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada s tím,

3
že parcela bude rozdělena na dvě části o výměře cca
600 m2 za účelem výstavby dvou rodinných domů. Jedná se o parcelu naproti bývalé Dehtochemě mezi domy
čp. 404 a čp. 420 v Úpské ulici. Případný prodej bude
podléhat Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla
pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených k výstavbě rodinných domů (jsou k dispozici na webu města v sekci Dokumenty a formuláře ke stažení, tabulka
Městský úřad, podsekce Opatření, webový odkaz zde:
http://www.musvoboda.cz/dokumentykestazeni/category/30-opatreni ).
K ceně určené znaleckým posudkem (minimálně však
400,-Kč / 1 m2) bude připočtena daň z přidané hod-

zprávy z města a z radnice
noty ve výši 21%.
Záměr Města Svoboda nad Úpou č. 9/2017
na prodej nemovitosti z majetku města schválený
na 66. schůzi Rady města Svobody nad Úpou
dne 17. května 2017
USNESENÍ č. RM/815/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění prodeje parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada
s tím, že parcela bude rozdělena na dvě části o výměře
cca 600 m2 za účelem výstavby dvou rodinných domů.

zprávy z města a z radnice
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Radvanice - Svoboda

14.00

ne 27.8

Svoboda - Libeč

17.00

ne 3.9.

Svoboda - Lampertice

17.00

ne 10.9.

St.Rokytník - Svoboda

17.00

ne 17.9.

Svoboda - Úpice "B"

17.00

ne 24.9.

Chvaleč - Svoboda

17.00

ne 1.10

Svoboda - Bernartice/Žacléř

16.30

so 7.10

H.Maršov - Svoboda

13.00

so 14.10.

Prosečné - Svoboda

13.00

so 21.10.

Svoboda - Radvanice

12.30

ne 29.10. Libeč - Svoboda

14.30

ne 5.11.

14.00

Svoboda - Prosečné

NOVINKA: Informační servis obce v mobilním telefonu!
Registrace ZDARMA!
Město Svoboda Nad Úpou oznamuje občanům zprovoznění moderního informačního systému MOBISYS. Informace o dění v obci jsou nyní každému k dispozici formou
zpráv do mobilních telefonů. Více informací na www.
musvoboda.cz případně na www.mobisys.cz

Informace ze školy
Úřední dny o prázdninách
3.7. Pondělí ........................................8,00 - 10,00 hod.
4.7. Úterý ...........................................8,00 - 10,00 hod.
17.7. Pondělí ...................................... 8,00 - 10,00 hod.
3.8. Čtvrtek ........................................ 8,00 - 9,00 hod.
14.8. Pondělí ...................................... 8,00 - 9,00 hod.
28.8.-1.9. ........................................... 8,00 - 12,00 hod.

1. Zahájení školního roku
2016/2017 čtvrtek 1.září 2016
Prvňáčci a jejich rodiče se sejdou v pondělí 4.září 2017
v 8,10 hod. před školou, počkají na příchod ředitele školy a třídní učitelky a společně se odeberou na slavnostní
zahájení školního roku 2017/2018.
Žáci 2.-9. ročníku se sejdou v 8,10 hod. před školou, počkají
na příchod třídních učitelů a společně odejdou do tříd.
V pondělí 4.září 2017 bude v provozu od 6,15 hod. školní družina, vyučování bude probíhat 2 vyučovací hodiny, tzn. do 9,50 hod. Na první den si neberte přezůvky,
vezměte si poznámkový sešit a propisovačku. Od úterý
5.září 2017 již bude probíhat výuka podle rozvrhu.
Nezapomeňte si zaplatit a přihlásit obědy.
Od pondělí 4.září 2017 bude ve škole v provozu i oddělení mateřské školy „ Medvídci“.

Komunikujte se svou obcí moderně!
Komunikujte se svou
obcí moderně!

Rozpis podzimních utkání fotbalového oddílu mfc svoboda nad úpou
so 19. 8.
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2. Organizace příštího
školního roku 2017/2018
Pro ty z vás, kteří již plánují dovolené v příštím školním
roce přinášíme přehled všech prázdnin:
Organizace školního roku 2017/2018 v na Základní
škole a mateřské škole, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018
začne ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu
31. ledna 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a
pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování
začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
2. února 2018.
Jarní prázdniny jsou od 12.3. do 16.3.2018
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 29. června 2018.

Naše obec udělala další krok ke zlepšení komunikace
mezi radnicí a občany zavedením nového informačního
systému MOBISYS. Služba je pro občany zcela zdarma!
Platforma MOBISYS byla speciálně vyvinuta pro obce s
cílem umožnit jim provozovat obecní informační servis,
který bude doručován formou zpráv na mobilní telefony občanů obce. Modernost této služby spočívá především v mobilní aplikaci MojeObec, která je občanům k
dispozici zcela zdarma v obchodu Google Play a App
Store. Skrze tuto aplikaci mají občané možnost přijímat
informační servis nejen ze své vlastní obce, ale případně
také z dalších obcí dle zájmu. Aplikace ovšem umožňuje
oboustrannou komunikaci a občané tak nově získávají
možnost se zapojit do dění své obce pomocí tzv. hlášení,
skrze které mohou radnici informovat o obecních problémech. Balíček služeb aplikace doplňuje přehled nejdůležitějších kontaktů spojených s obcí, např. kontakty na
obecní a stavební úřad, popř. tísňové a poruchové linky. Aplikace MojeObec je v současnosti k dispozici pro
všechny chytré mobilní telefony, tzv. smartphones, s operačním systémem Android a iOS (iPhone).
Pro občany, kteří stále používají klasické mobilní telefony,
má služba k dispozici řešení ve formě zasílání informačního servisu obce pomocí klasických SMS zpráv. Občané
tak nepřijdou o informační servis, ale vzhledem k omezeným možnostem těchto telefonů nebudou moci využívat
dalších služeb (hlášení, obrázky ve zprávách a omezení
počtu znaků zpráv.
Jak tedy službu začít využívat?
Mám chytrý telefon (Apple, nebo Android)
Stáhněte si aplikaci MojeObec. v případě telefonu iPhone z internetového obchodu App Store, a pokud vlastníte
telefon s operačním systémem Android, tak z internetové-

ho obchodu Google Play. Při prvním spuštění aplikace
Vám bude nabídnuta registrace k tzv. domovské obci a
jejím informačním kanálům. Volba domovské obce je velmi důležitá, neboť občané mají možnost podávat hlášení pouze ve své domovské obci. Dále registrace nabízí
možnost připojit se k informačním kanálům ostatních obcí.
Jakmile občan potvrdí svůj výběr kliknutím na tlačítko „registrace služby“, je služba plně aktivní.
Po dokončení registrace je uživatel přesměrován na úvodní stránku své obce – stránku Home, a dále jsou mu k dispozici stránky Zprávy, Hlášení a Nastavení. Uživatelské
rozhraní aplikace je dostatečně přehledné a intuitivní, ale
pokud by snad uživatel přece jenom potřeboval pomoci,
je mu na každé jednotlivé stránce k dispozici nápověda.
Výhody mobilní aplikace:
• Zprávy od vedení obce
		
- Neomezeně dlouhý text
• Obrázky ve zprávách
• Důležité informace o obci
		
- Kontakty
		
- Úřední hodiny
		
- apod.
• Podávat hlášení vedení obce
		
- Odeslání textu
		
- Odeslání obrázku
		 - Vedení města Vás může přes aplikaci informovat o řešení podaného hlášení
Mám klasický mobilní telefon bez připojení na internet
Majitelé klasických mobilních telefonů se ke službě mohou registrovat pomocí unikátního registračního kódu,
který je nutné zaslat formou SMS z mobilního telefonu
občana na telefonní číslo (+420) 777 080 880. Registrační kód má pro informační kanál “Obecní zpravodajství” podobu „REG_SVOBODANUP_OBZ“ *( znak „
_“ nahraďte mezerou).
Výhody klasické SMS registrace:
• Zprávy od vedení obce
		
- Text omezen na 160 znaků
Další informace je možné čerpat z: http://www.mobisys.cz/
Případně přímo na radnici u tajemnice MěÚ - Ing. Ivana
Balcarová
iva.balcarova@musvoboda.cz , telefon 499 871 197,
mobil 731 479 260

Výpis usnesení rm
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Výpis usnesení z 69. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 19.07.2017
USNESENÍ č. RM/842/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
a) pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Protipovodňová opatření pro město Svoboda nad Úpou
hodnotící komisi ve složení Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav
Jiránek a Mgr. Petr Týfa, která bude plnit funkci komise
pro otevírání obálek s nabídkami účastníků a současně
bude posuzovat kvalifikaci účastníků a hodnotit nabídky.
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
b) zápis z jednání hodnotící komise v rámci zadávacího
řízení na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření
pro město Svoboda nad Úpou“, které proběhlo v rámci
tohoto bodu za účasti a vedení zástupců společnosti
ŠINDLAR s.r.o., IČ 260 03 236, se kterou byla uzavřena
smlouva na zajištění výběrového řízení na dodavatele
lokálního výstražného systému v rámci projektu „Protipovodňová opatření pro město Svoboda nad Úpou“.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky vedené
mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek na
projekt „Protipovodňová opatření pro město Svoboda
nad Úpou“, kterou je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže lokálního výstražného
systému pro město Svoboda nad Úpou, zadávané v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
pro období 2014-2020, a to společnost EMPEMONT
s.r.o., se sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 27772179, která nabídla nejvýhodnější nabídku ve výši 200.008,-Kč bez DPH (s DPH
242.010,-Kč) a pověřuje starostu města, aby zajistil
oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky a podepsal
smlouvu s vybraným dodavatelem.
USNESENÍ č. RM/843/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek na projekt Protipovodňová opatření pro Město
Svoboda nad Úpou - zpracování digitálního povodňového plánu, a to společnost ŠINDLAR s.r.o., se sídlem 
Na Brně 372/2a 500 06 Hradec Králové, IČ 260 03
236, která nabídla cenu ve výši 89.500,-Kč bez DPH (s
DPH 108.925,-Kč) a pověřuje starostu podpisem smlouvy s tímto vybraným dodavatelem.
USNESENÍ č. RM/844/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Přehled hospodaření PO Dům s pečovatelskou službou za 1. pololetí 2017 a Přehled poskytnutý hodin pečovatelské služby za 1. pololetí 2017 (viz přílohy originá-

lu zápisu)
.
b) veškeré informace ředitelky DPS, které jsou popsány v
zápise a souhlasí s jejími návrhy.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) návrh nového Sazebníku úkonů pečovatelské služby
od 1.9.2017 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že tento
návrh bude projednán se všemi okolními obcemi, se kterými je uzavřena smlouva na zajišťování poskytování pečovatelské služby.
d) nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou
službou od 1.7.2017 v souvislosti s novými platovými
podmínkami v sociálních službách (viz příloha originálu
zápisu).USNESENÍ č. RM/845/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pronájem části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou dle Záměru města č. 10/2017 společnosti
GRAS SPOL s.r.o. na dobu 15 let s 12M výpovědní dobou bez uvedení důvodu, s 3M výpovědní dobou pro
případ neplnění smluvních podmínek obsažených v nájemní smlouvě (zejména neplacení nájemného, nesplnění podmínky instalace oplocení do 30.11.2017) s tím,
že výše nájmu bude činit 4,-Kč/1 m2 ročně + DPH a
plus nájem za reklamní zařízení, které je nutno upřesnit.
Návrh nájemní smlouvy s výše uvedenými podmínkami
bude předložen radě ke konečnému schválení.
b) pronájem části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou dle Záměru města č. 11/2017 panu Tomáši
Zelenkovi na dobu 15 let s 12M výpovědní dobou bez
uvedení důvodu, s 3M výpovědní dobou pro případ neplnění smluvních podmínek obsažených v nájemní
smlouvě (zejména neplacení nájemného, nesplnění
podmínky instalace figur propagujících Krakonošovu
Muchomůrku do 30.11.2017) s tím, že výše nájmu bude
činit 4,-Kč/1 m2 ročně. Návrh nájemní smlouvy s výše
uvedenými podmínkami bude předložen radě ke konečnému schválení.
USNESENÍ č. RM/846/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parcely st.p.č. 458 v k.ú. 
Svoboda nad Úpou o výměře 47 m2.
USNESENÍ č. RM/847/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
změnu smlouvy o dílo na přesun ocelové konstrukce dle
návrhu firmy (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/848/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost Roberta a Lenky Schmidtových o celoroční pronájem 5 parkovacích míst na části parcely p.p.č. 78/1 v
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k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v žádosti.
USNESENÍ č. RM/849/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby vyjednal dohodu s pronajímatelem ze
Smlouvy o nájmu nebytových prostor NS č. 0038, tj. se
společností VSA-ARAL s.r.o. na zúžení předmětu smlouvy
o jednu garáž, kterou využívá JSDH Svoboda, a to v souvislosti s výstavbou nové hasičské zbrojnice od 1.1.2018.
USNESENÍ č. RM/850/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci projednání dědictví - opuštěná hrobka rodiny
Schreyer na hřbitově ve Svobodě. Okresní soud v Trutnově konstatoval, že nebylo prokázáno vlastnictví hrobky
rodinou, a proto neshledal důvod pro zahájení pozůstalostního řízení. ÚZSVM tedy danou záležitost uzavřel s
tím, že nejsou k dispozici listiny, není možné určit skutečného vlastníka hrobky, proto jako nejvhodnější doporučil
vyčkat na uplynutí doby deseti let od účinnosti zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy poté věc připadne do vlastnictví státu, tj. ke dni 1.1.2024.
USNESENÍ č. RM/851/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou postupuje
Zastupitelstvu města následující dokumenty (vše přílohou
originálu zápisu):
1) Výzva MěÚ Trutnov - odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy č.j. 64199/2017 z 29.6.2017
k doplnění projektové dokumentace o řešení sjezdu na
pozemek RD čp. 195 v Luční ulici
2) Písemná opakovaná žádost pana Mejstříka o uvedení
příjezdové cesty k domu čp. 195 v Luční ulici adresovaná radě města
3) Písemná žádost pana Mejstříka (se stejným zněním)
adresovaná zastupitelstvu.
USNESENÍ č. RM/852/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) cenovou nabídku na IV. etapu opravy hřbitovní zdi na
svobodském hřbitově – celkem 67.000 Kč bez DPH, tj.
81.070 Kč s DPH od Ing. Chaloupského (viz příloha originálu zápisu).
b) návrh na zahájení řešení havarijního stavu jedné z teras maršovského hřbitova (druhá terasa vlevo při pohledu
zespoda z prvního schodiště) s tím, že stavební technik
zajistí cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace tak, aby bylo možné akci připravit pro dotační
řízení v roce 2018.
USNESENÍ č. RM/853/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výzvu k rekonstrukci regulace „bezejmenného“ (Modrokamenného) potoka v k.ú. Maršov II od manželů Trojánkových a pověřuje starostu, aby projednal s projektantem (např. pan Jan Tylš) odborný návrh úpravy koryta
potoka.

USNESENÍ č. RM/854/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost pana Mudrocha o vyjádření k záměru stavby na
st.p.č. 50/2 v k.ú. Maršov I (lokalita Nový svět) s tím, že
s předloženou vizualizací nemá problém, ale závazné
stanovisko vydá jako účastník budoucího územního řízení po předložení patřičné kompletní projektové dokumentace pro územní řízení, ve které budou i zásady výstavby.
USNESENÍ č. RM/855/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou nesouhlasí
se záměrem žadatele opravit naklánějící se opěrnou zeď
u domu čp. 276 ve Staré aleji, která se nachází na pozemku města p.p.č. 374/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou a
požaduje, aby opěrná zeď byla vystavěna na vlastních
pozemcích žadatele.
USNESENÍ č. RM/856/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výpověď z nájmu ze strany nájemce (pan Antonín Ouředník) na nebytové prostory restaurace Tatranka na
městském stadionu, která byla doručena dne 30.6.2017,
výpovědní lhůta tedy běží od 1.7.2017 a skončí v souladu se smlouvou 30.9.2017.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) návrh výběrového řízení na nájem nebytových prostor
- restaurace v čp. 222 od 1.10.2017 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/857/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na dodávku s názvem „Zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
b) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a)
tohoto usnesení zaslána, a to: 
- AGROTIP – Široký s.r.o., IČ 259 21 355, se sídlem č.p.
8, 549 11 Dolní Radechová 
- MAGRIX, s.r.o., IČ 645 07 599, se sídlem Rejskova
3089/37, 796 01 Prostějov
- EHL, s.r.o., IČ 259 71 417, se sídlem č.p. 46, 516 03
Lukavice
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 7.8.2017 od 14,00 hodin u veřejné zakázky dle
bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Vilém Kaňka – vedoucí technické čety města, Mgr. Petr Schön – správce odpadového systému
náhradníci: Mgr. Petr Týfa, Ing. Ivana Balcarová
USNESENÍ č. RM/858/69/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh poptávkového řízení, resp. Výzvy na VZMR na
služby s názvem „Zpracování žádosti o dotaci a adminis-

Výpis usnesení rm
traci realizace akce „Rekonstrukce objektu č.p. 473, k.ú.
Svoboda nad Úpou na sociální bydlení a víceúčelový
sál“ v rámci 74. výzvy IROP 2014 - 2020 (viz příloha
originálu zápisu).
b) výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána, a to:
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- grantEX s.r.o., IČ 291 47 832, se sídlem Tržiště 366/13,
118 00 Praha 1,
- DRAG s.r.o., IČ 015 58 081, se sídlem Horská 634, 541
01 Trutnov,
- Profesionálové, a.s., IČ 288 06 123, se sídlem Haškova
1714/3, 500 02 Hradec Králové.
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Město Svoboda nad Úpou
vyhlašuje
výběrové řízení na nájem nebytových prostor

dle usnesení Rady města ze dne 19.7.2017 č. RM/856/69/2017 písm. b)

Jedná se o nebytové prostory
restaurace v budově na stadionu č.p. 222 ve Svobodě nad Úpou
Podmínky výběrového řízení na nájem:

nájem nebytových prostor – restaurace v budově čp. 222 na stadionu včetně provozování restaurace s těmito
podmínkami výběrového řízení:
- nájem restaurace včetně vnitřního vybavení a zařízení v majetku města od 1.10.2017 formou nabídkového nájmu na
dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou
- minimální požadovaný rozsah otevírací doby v restauraci:
 v období od 15.4. do 15.10 kalendářního roku libovolných 6 dní v týdnu od 15,00 – 22,00 hodin
 v časech a termínech akcí pořádaných v areálu městského stadionu
- podmínkou nájmu je zajištění provozu toalet (včetně materiálové vybavenosti) pro veřejnost v době otevírací doby
restaurace
- úhrady drobných oprav nájemcem do výše 2.000,-Kč v každém jednotlivém případě
- požadovaná platba zálohy na elektrickou energii měsíčně ve výši 3.000,-Kč, splatná vždy k poslednímu dni v daném
měsíci
- požadovaná platba zálohy na plyn měsíčně ve výši 1.500,-Kč, splatná vždy k poslednímu dni v daném měsíci
- na vodné a stočné není požadována záloha – bude přefakturováno každé tři měsíce dle skutečné spotřeby podle
poměrových měřidel a fakturace společnosti VaK, a.s.
- při podpisu nájemní smlouvy budou požadována tři nabídková nájemné dopředu jako kauce po celou dobu trvání
nájmu
Hodnotící kritéria:
- 100% výše nabídkového nájmu
Písemné nabídky na nájem výše uvedených nebytových prostor včetně referencí doručte v zalepené obálce s označením
„STADION“ do podatelny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, náměstí Svornosti 474, Svoboda nad Úpou,
PSČ 542 24, do 30.8.2017 (do 17,00 hodin).
Otevírání obálek proběhne na 71. schůzi Rady města dne 30.8.2017 od 18,00 hodin.

Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
Kontaktní údaje:
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
tel. 499 871 197, mobil 731 479 260, email: iva.balcarova@musvoboda.cz
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Antonín Tichý

Pro druhou polovinu léta nabízím věrným čtenářům novin Svoboda fórum veselý vědomostní kvíz z publikovaných i připravovaných článků o historii i současnosti našeho města Svoboda nad Úpou. Porovnejte své znalosti
s výsledky na konci článku. Přeji hezký zbytek léta.

Na obr. 1 z publikace Čechy nakladatele Jana Otta
je a) stará farní škola s pověstnou čtyřmetrovou oslovskou lavicí, b) jeden z posledních renesančních měšťanských domů na náměstí, c) zadní trakt populární
hospody Dřevěnka. Malíř Zocher z Janských Lázní
zachytil na obr. 2 a) zlatý důl Velká pinka na Rýchorách, b) budování vstupního tunelu pro plánovanou
železniční trať Úpa expres, c) Medvědí jeskyni na
úpatí Kravího vrchu. Autentická fotografie obr. 3 je
a) z vítání německé armády při obsazování Sudet v
roce 1938, b) z natáčení koprodukčního filmu „V žáru
noci“ v roce 1968, c) z každoročních letních slavností
Svazu Němců v Čechách. Na obr. 4 je a) německý
básník Theodor Körner na obelisku poblíž kostela sv.
Josefa, b) Prosper Piette – Rivage, Otec Krkonoš, na
pamětní desce od sochaře Schwantnera, c) řídící učitel
Josef Kahl na medailonu z výzdoby jeho hrobky na
svobodském hřbitově. Před domovskou chalupou na
obr. 5 stojí a) největší krkonošský trpaslík, b) nejmenší
krkonošský obr, c) Šedý vlk Jaroslav Hofman, nejznámější krkonošský tulák. Rodinná fotografie obr. 6 je z
alba a) hraběnky Františky Aloisie Marie Rombaldové
z Hochinfelsu, b) první hvězdy poválečného divadla
ve Svobodě Fráni Kohoutkové v roli Polednice, c) feministky Marie Slepičkové, média při spiritistických seancích. Živou přírodu reprezentuje na obr. 7 a) brouk
Pytlík v nových montérkách, b) dnes již spoře se vyskytující jedovatá majka obecná, c) páchník obrovský, navrhovaný kdysi neúspěšně do znaku ODS. Historická
pohlednice obr. 8 zobrazuje a) altán s občerstvením
u Císařského pramene na Wihardově promenádě, b)
záchytnou stanici válečných utečenců z Haliče v I. světové válce, c) stanoviště výběrčího mýta při vstupu do
panské obory, ze které později vznikl KRNAP. Atypická budova na fotografii obr. 9 je a) městská plynárna,
b) parní pila velkostatku Maršov na likvidaci dřeva po
větrné kalamitě, c) stáčírna originální krajové lihoviny
značky Koppengeist. Na obr. 10 ze svobodského nádraží je a) tajná zbraň Třetí říše V2 objevená ve staré
výtopně, b) torzo havarovaného letounu Taube trutnovského konstruktéra Igo Etricha, c) trup tryskového
letadla MiG používaný u ČSD k odstraňování sněhu z
kolejí. Na obr 11 je a) lebka s trofejí vyhynulého živočicha pivoně severního zelenookého, b) aprílová žertovná montáž, c) nejnovější kosterní nález albeřických

speleologů z Medvědí jeskyně. Budova na fotografii
obr. 12 je a) původní svobodská radnice, b) nadační
špitál založený Schwarzenbergy v roce 1683, c) římsko – katolická fara z roku 1770. Na fotografii obr. 13
je a) dřevěný triangulační bod na kótě 681 m – Kraví
vrch, b) lovecký posed pro účastníky exkurzní vycházky České myslivecké jednoty vedené hrabětem Harrachem, c) torzo rozhledny zvané Kukátko, předchůdce
současné Krkonošské stezky v korunách stromů. Jára
Cimrman z pamětní desky na Sluneční stráni obr. 14
byl a) první volený starosta obecního zastupitelstva po
vyhlášení samostatného Československa, b) prokurista firmy Piette, zakladatel hasičského sboru, c) fiktivní
postava českých dějin. Obr. 15 a) jeden z domů poškozených při náletu spojeneckého letectva v březnu
1945, b) podnikové ředitelství n. p. Dehtochema po
požáru půdního archivu, c) demolice vybydleného
čp. 456 naproti nádraží. Fotograf Bohdan Holomíček
zachytil na obr. 16 a) nezdařený amatérský pokus o
uloupení pamětních dokumentů z věžní kopule, b) statické zajištění vychýlení radniční věže o 90 cm od svislé osy, c) opravu věže staré radnice v roce 1966. Na
poválečném snímku obr. 17 je a) folklorní soubor „Svoboďáček“ při oslavě 1. máje, b) ministr Zdeněk Nejedlý při projevu na náměstí Svornosti v srpnu 1945,
c) krojovaná stafáž při slavnostním jmenování ministra
školství čestným občanem Svobody nad Úpou. Kapitální úlovek svátečního houbaře na obr. 18 je a) muchomůrka narůžovělá neboli masák, b) křemenáč osikový, c) kozák donský.
Správné odpovědi:
1 b) 2 c) 3 a) 4 c) 5 c) 6 a) 7 b) 8 a) 9 b) 10 c) 11 b)
12 c) 13 a) 14 c) 15 c) 16 c) 17 b) 18 b).
Všechny odpovědi správně – jste geniální nebo svobodský patriot.
Polovina odpovědí – děláte všechno polovičatě, což
není úplně nejhorší, ale ani nejlepší.
Ani jedna správná odpověď – měli byste se nad sebou
zamyslet. Zkuste to ještě jednou.

